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13.2.8  Overzicht foutcodes

Code Betekenis Oorzaak

F.00 Onderbreking aanvoertemperatuurvoeler NTC-stekker niet aangesloten of los, multistekker op de printplaat niet 
correct aangesloten, onderbreking in de kabelboom, NTC defect

F.01 Onderbreking retourtemperatuurvoeler NTC-stekker niet aangesloten of los, multistekker op de printplaat niet 
correct aangesloten, onderbreking in de kabelboom, NTC defect

F.10 Kortsluiting aanvoertemperatuurvoeler NTC defect, kortsluiting in de kabelboom, kabel/behuizing

F.11 Kortsluiting retourtemperatuurvoeler NTC defect, kortsluiting in de kabelboom, kabel/behuizing

F.20 Veiligheidsuitschakeling: temperatuurbegrenzer Massaverbinding kabelboom naar de CV-ketel niet correct, aanvoer- of 
retour-NTC defect (loszittend contact), zwarte ontlading via ontstekings-
kabel, ontstekingsstekker of ontstekingselektrode

F.22 Veiligheidsuitschakeling: watergebrek Geen of te geringe waterdruk in de CV-ketel,  waterdruksensor defect, 
kabel naar de pomp of waterdruksensor los/niet aangesloten/defect

F.23 Veiligheidsuitschakeling: temperatuurspreiding te 
groot

Pomp geblokkeerd, minder vermogen van de pomp, lucht in de CV-ketel, 
aanvoer- en retour-NTC verwisseld

F.24 Veiligheidsuitschakeling: temperatuurstijging te snel Pomp geblokkeerd, minder vermogen van de pomp, lucht in de CV-ketel, 
systeemdruk te laag, zwaartekrachtrem geblokkeerd/verkeerd inge-
bouwd

F.25 Veiligheidsuitschakeling: rookgastemperatuur te 
hoog

Steekverbinding optionele rookgas-veiligheidstemperatuurbegrenzer 
onderbroken, onderbreking in de kabelboom

F.26 Fout: gasblok zonder functie Gasblokstappenmotor niet aangesloten, multistekker op de printplaat 
niet correct aangesloten, onderbreking in de kabelboom, gasblokstap-
penmotor defect, elektronica defect

F.27 Veiligheidsuitschakeling: vlamsimulatie Vocht op de elektronica, elektronica (vlambewaking) defect, elektromag-
netische gasklep lek

F.28 Uitval bij aanloop: ontsteking mislukt Gasteller defect of gasdrukmeter is uitgevallen, lucht in het gas, dynami-
sche voordruk te gering, thermische afsluitvoorziening geactiveerd, con-
densaattraject verstopt, verkeerd gasmondstuk, verkeerd ET-gasblok, 
storing bij het gasblok, multistekker op de printplaat niet correct aange-
sloten, onderbreking in de kabelboom, ontstekingssysteem (ontstekings-
trafo, ontstekingskabel, ontstekingsstekker, ontstekingselektrode) defect, 
onderbreking van de ionisatiestroom (kabel, elektrode), verkeerde aar-
ding van de CV-ketel, elektronica defect

F.29 Uitval tijdens werking: opnieuw ontsteken zonder 
succes  

Gastoevoer tijdelijk onderbroken, rookgasrecirculatie, condensaattraject 
verstopt, foute aarding van de CV-ketel, ontsteektravo heeft ontstekings-
weigeringen

F.32 Fout ventilator Stekker op ventilator niet correct aangesloten, multistekker op de print-
plaat niet correct aangesloten, onderbreking in de kabelboom, ventilator 
geblokkeerd, Hallsensor defect, elektronica defect

F.49 Fout eBUS Kortsluiting aan de EBUS, eBUS-overbelasting of twee voedingsspannin-
gen met verschillende polariteit op de eBUS

F.61 Fout gasblok aansturing - Kortsluiting/massasluiting in de kabelboom naar het gasblok 
- Gasblok defect (massasluiting van de spoelen)
- Elektronica defect  

F.62 Fout gasblok uitschakelvertraging - Vertraagde uitschakeling van het gasblok
- Vertraagd doven van het vlamsignaal  
- Gasblok lek 
- Elektronica defect  

F.63 Fout EEPROM Elektronica defect

F.64 Storing elektronica/voeler Kortsluiting aanvoer- of retour-NTC, elektronica defect

F.65 Storing elektronicatemperatuur Elektronica door externe inwerking te heet, elektronica defect

F.67 Storing elektronica/vlam Ongeldig vlamsignaal, elektronica defect

F.68 Fout instabiel vlamsignaal Lucht in het gas, dynamische voordruk te gering, verkeerd luchtgetal, 
condensaattraject verstopt, verkeerd gasmondstuk, onderbreking van de 
ionisatiestroom (kabel, elektrode), rookgasrecirculatie, condensaattra-
ject
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Code Betekenis Oorzaak

F.70 Ongeldige toestelherkenningscode (DSN) Vervanging onderdeel: display en printplaat tegelijkertijd vervangen en 
toestelherkenningscode niet opnieuw ingesteld

F.71 Fout aanvoertemperatuurvoeler Aanvoertemperatuurvoeler meldt constante waarde:
- Aanvoertemperatuurvoeler ligt niet juist tegen de aanvoerbuis.
- Aanvoertemperatuurvoeler defect.

F.72 Fout aanvoer- en/of retourtemperatuurvoeler Temperatuurverschil aanvoer-/retour-NTC te groot -> aanvoer- en/ of 
retourtemperatuurvoeler defect

F.73 Signaal waterdruksensor in verkeerd bereik 
(te laag)

Onderbreking/kortsluiting waterdruksensor, onderbreking/kortsluiting naar 
GND in toevoerleiding waterdruksensor of waterdruksensor defect

F.74 Signaal waterdruksensor in verkeerd bereik
(te hoog)

Leiding naar de waterdruksensor maakt kortsluiting met 5V/24V
of interne fout in waterdruksensor

F.75 Fout geen druksprongherkenning bij het starten 
van de pomp

Waterdruksensor en/of pomp defect, lucht in de CV-installatie, te weinig 
water in de CV-ketel; instelbare bypass controleren, extern expansievat aan 
de retour aansluiten

F.76 Oververhittingsbeveiliging aan de primaire warm-
tewisselaar is geactiveerd

Kabel of kabelaansluitingen van de smeltveiligheid in de primaire warmte-
wisselaar defect of primaire warmtewisselaar defect

F.77 Fout rookgasklep/condensaatpomp Geen bevestiging rookgasklep of condensaatpomp defect

F.78 Onderbreking warmwateruitloopvoeler aan de 
externe regelaar

UK link box is aangesloten, maar de warmwater-NTC is niet gebrugd

F.83 Fout temperatuurwijziging aanvoer- en/of retour-
temperatuurvoeler

Bij branderstart wordt geen of een te kleine temperatuurwijziging aan de 
aanvoer- of retourtemperatuurvoeler geregistreerd.
- Te weinig water in het toestel
-  Aanvoer- of retourtemperatuurvoeler ligt niet juist tegen de buis.

F.84 Fout temperatuurverschil aanvoer-/retourtempe-
ratuursensor niet plausibel 

Aanvoer- en retourtemperatuurvoeler melden niet plausibele waarden.
- Aanvoer- en retourtemperatuurvoeler zijn verwisseld.
- Aanvoer- en retourtemperatuurvoeler zijn niet correct gemonteerd.

F.85 Fout aanvoer- of retourtemperatuurvoeler ver-
keerd gemonteerd 

Aanvoer- en/of retourtemperatuurvoeler
zijn op dezelfde/foute buis gemonteerd.

connec-
tion

Geen communicatie met de printplaat Communicatiefout tussen display en printplaat in de schakelkast

13.2 Foutcodes (vervolg)

13.3  Testprogramma's uitvoeren

Door het activeren van verschillende testprogramma's kunt 

u speciale functies van de CV-ketel activeren (¬ tab. 10.1). 

Het display toont u welk testprogramma u gekozen hebt.

 > Hoe u de testprogramma's start, leest u in hfdst. 10.2.

13.4 Parameters naar fabrieksinstellingen 
resetten

Naast de mogelijkheid om afzonderlijke parameters met de 

hand naar de in de ¬ tab. 11.1 vermelde fabrieksinstellingen 

te resetten, kunt u ook alle parameters tegelijk resetten.

 > Zet de parameterwaarde van de diagnosecode D.096 op 

"1" (¬ hfdst. 11.1).

U hebt nu alle parameters naar fabrieksinstelling teruggezet.   


